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Amendement 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt teleurgesteld nota van de 
constatering van de Rekenkamer dat een 
kredietoverschrijving van 3 400 000 EUR
heeft plaatsgevonden waardoor het 
begrotingsresultaat kunstmatig is verlaagd, 
en dat dit bedrag bijgevolg aan de 
Gemeenschapsbegroting is terugbetaald; 
verzoekt daarom, met het oog op een goed 
financieel beheer, de kredieten aan te 
passen aan de reële behoeften; verwacht
verdere inspanningen om in de toekomst de 
naleving van het jaarperiodiciteitsbeginsel 
en een goed financieel beheer te kunnen 
waarborgen;

3. neemt nota van de constatering van de 
Rekenkamer dat een kredietoverschrijving 
van 3 400 000 EUR heeft plaatsgevonden 
waardoor het begrotingsresultaat 
kunstmatig is verlaagd, en dat dit bedrag 
bijgevolg aan de Gemeenschapsbegroting 
is terugbetaald; verzoekt daarom, met het 
oog op een goed financieel beheer, de 
kredieten aan te passen aan de reële 
behoeften; waardeert de verdere 
inspanningen om in de toekomst de 
naleving van het jaarperiodiciteitsbeginsel 
en een goed financieel beheer te kunnen 
waarborgen, met name de toezegging dat 
aan het eind van het jaar geen grote 
bedragen meer zullen worden vastgelegd;

Or. fr

Amendement 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwacht dat het agentschap de actuele 
problemen bij aanbestedingsprocedures 
zal oplossen, zodat het Europees 
begrotingsrecht wordt nageleefd;

4. verwacht dat het agentschap voor de 
toekomst een oplossing vindt voor het 
probleem van de gebruikmaking van een 
kaderovereenkomst voor 
overheidsopdrachten met overschrijding 
van het plafond, zodat het Europees 
begrotingsrecht wordt nageleefd;

Or. fr


